Benvolgudes famílies,
A continuació us donem un seguit d’informacions que cal que sapigueu pel correcte funcionament del
Casal d’Estiu:
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

L’horari del casal és de 9 a 13 hores, (podent entrar a les 8.30 i venir a recollir el nen/nena a les
13.30 hores), podent afegir l’acollida (de 8.00 a 8:30 i de 15:00 a 16:00 hores) i de servei de
menjador (de 13:00 a 15:00 hores). Aquest últim servei només es farà a les escoles Dolors Piera
i Baltà Elias.
L’entrada del casal serà:
o Dolors Piera: entrada porta primària.
o Estalella: entrada C/Puigmoltó.
o Baltà Elias: entrada principal.
Cada divendres (dilluns pels nouvinguts) donarem als nens/es una carta informativa amb la
informació necessària per la setmana següent. Aquesta carta també la podreu trobar a les
pàgines de les AMPES.
En cas que la persona que vingui a buscar al nen/a no sigui l'habitual, preguem que ho
comuniqueu al matí.
Si voleu que el nen/a marxi sol/a, preguem que ens signeu una autorització que us donarem.
Si el nen/a ha de sortir abans de l’horari establert, és obligatori portar una nota signada (on es
notifiqui qui vindrà a recollir-lo o si ha de marxar sol) i comunicar-ho al matí al coordinador del
casal.
La nit del dijous 20 al divendres 21 de juliol, tots els nens i nenes que vulguin de p-3 a 1r ESO la
passarem a l’escola! Quedarem a les 20.00 hores a la porta de l’escola. Caldrà portar: el sopar,
sac de dormir, aïllant, jersei per si fa fred, roba de recanvi i un lot. L’esmorzar del dia 21 el
posarem nosaltres. L’endemà farem dia normal de casal d’estiu. JA US DONAREM MÉS
INFORMACIÓ A LA SETMANA QUE PERTOCA.
La festa de final d’estiu estarà oberta a tots els nens/es que hagin participat del casal,
indiferentment del nombre de dies que ho hagin fet.
En el cas que vulgueu ampliar la vostra estada al casal, ho heu de comunicar i fer la inscripció el
dimecres de la mateixa setmana.
La sortida a Illa Fantasia té un cost de 15€ que es pagarà a part.

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS NENS/ES

•

A més d’aquest material, es pot demanar alguna cosa (material reciclable, etc.) que ho
comunicarem amb antelació.

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR EL PRIMER DIA PER DEIXAR AL CASAL:
• Els alumnes de p3 (i alumnes amb problemes –incontinències, etc-) una muda de roba sencera
de recanvi dintre d’una bossa de plàstic marcat amb el nom del nen/a.
• Petits (P3 a P5): Una caixa de cartró per guardar el material pels jocs d’aigua: banyador,
tovallola, xancles i protecció solar, que es quedarà a l’escola per fer les activitats d’aigua.

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR EN EL DIA A DIA AL CASAL:
• Gorra, ampolla d’aigua petita de plàstic (o cantimplora) i l’esmorzar.
• Protecció solar. Han de venir amb la protecció solar posada de casa, encara que nosaltres li
podem tornar a posar.

Per qualsevol dubte podeu trucar al Consell Esportiu 938173736 o dirigir-vos als responsables de cada
centre.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i BON CASAL D’ESTIU 2017!!!
Equip del Casal d’Estiu

